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  Občas se vyskytnou situace, kdy je třeba asistence a kontrola technologa při plnění autocisteren.

  Rutinou pro technologa Tomáše Bednaříka (na snímku vzadu) je ranní kontrola hodnot za uply-
nulých 24 hodin. Na snímku spolu s operátorem velínu Jiřím Macháčkem.

  Na začátku směny operátor kontroluje bezpečné usazení plnicí hadice na stojanu pro tankování 
kapalného CO2.

  Laborantka Blanka Hádlová připravuje vzorek CO2 pro závěrečnou analýzu.

„Historie výroby CO2 se v Záluží začala psát v roce 1955,“ vítá nás v současném 
sídle firmy Linde Gas a.s. technolog Tomáš Bednařík a pokračuje: „Nejprve byl 
vyráběn jako surovina pro produkci suchého ledu a později se výrobkem sta-
la kapalina sama.“ Produkce se postupně navyšovala a v roce 1971 se novým 
zdrojem surového CO2 v tehdejším areálu stala výrobna vodíku. V roce 2001 byla 
výroba CO2 odkoupena firmou Linde Technoplyn a.s. a okamžitě byly zahájeny 
kroky k dalším vylepšením. „Nakonec bylo rozhodnuto postavit zcela novou 
technologii a vyměnit vysokotlakou výrobu za nízkotlakou,“ doplňuje Karel Bar-
tík, vedoucí výroby CO2 Linde Gas v Záluží, který se akce také zúčastní.

„V současnosti výrobna provozuje kompresory japonské firmy Mycom 
24 hodin denně a 365 dnů v roce, s výjimkou pravidelných odstávek,“ uvádí 
Tomáš Bednařík. Řízení výroby bylo postupně zcela zautomatizováno, a tak 
lze celý proces nejenom sledovat, ale i odstavit a nastartovat přímo z velí-
nu, kde právě jsme. I kvůli automatizaci technologie klesl počet zaměstnanců 
z původních 39 na současných 12. Dalším důvodem bylo převedení výroby su-
chého ledu do pobočky Linde v Praze, odkud je lepší distribuční cesta ke klíčo-
vým zákazníkům. V Záluží se do prostor, kde se dříve vyráběl suchý led, s tech-
nologem nepodíváme, protože tam už působí jiná firma. Jsme stále na velínu, 
a tak se dozvídám, že řídicí systém výrobny v Záluží byl spojen s ROC (centrem 
pro dálkové řízení výroby) v Ropici u Třince, odkud jej lze ovládat. Většina pro-
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Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol

  Při práci v technologii zaměstnanci Linde Gas využívají velké množství komunikačních prostředků od mobilních telefonů přes vysílačky až po Lone Worker alarm.

dukce CO2 se dnes ze Záluží odváží po silnici kamiony, zbytek po železni-
ci, kdy Linde úzce spolupracuje s firmou Unipetrol Doprava. 

Při následné debatě s technologem a vedoucím výroby se ptám 
na citlivou oblast – výrazné snižování stavu zaměstnanců. Podle Karla 
Bartíka se provádělo citlivě, většinou s využitím odchodů do důchodu 
nebo přechodem k jinému zaměstnavateli. Ze současných dvanác-
ti pracovníků je ještě polovina původem z tehdejšího Chemopetrolu 
(předchůdce Unipetrolu RPA). „V našem kolektivu si každý velmi dob-
ře uvědomuje, že pro zákazníky musíme být spolehlivým dodavatelem 
kapalného CO2. Za procesem výroby, ale i prodeje, distribuce a dalších 
útvarů Linde je velký objem práce, díky níž se námi vyrobený plyn do-
stane až k finálnímu odběrateli. Současně všichni vnímáme tlak na kva-
litu, a proto nás velmi těší, že se nám pravidelně daří při auditech našich 
zákazníků. Můžeme tak dodávat CO2 nejen strojírenským firmám, ale 
i gigantům nápojového průmyslu, jako jsou Coca-Cola, Pepsi-Cola nebo 
velké pivovary,“ dodal Karel Bartík. „Děkuji proto všem spolupracov-
níkům v Linde, a zvláště pak v Chemparku Záluží za odváděnou práci 
a spolehlivost.“

A jaký je pracovní den technologa? Nejlépe to dokládá série foto-
grafií. Do firmy přichází kolem sedmé, pak se seznámí se stavem výroby 

za uplynulých 24 hodin, s operátorem velínu se domluví na aktivitách, 
naplánovaných na daný den, navštíví laboratoř, projde technologií vý-
roby a občas překontroluje, jak si sami řidiči plní kapalný CO2. do auto-
cisteren. Je samozřejmě v kontaktu se svým nadřízeným a v případě po-
třeby i s kolegy z dalších poboček firmy Linde Gas a.s. Nesmíme rovněž 
zapomenout na přípravu různých prověrek a auditů i plánování zarážek 
a v případě potřeby i spolupráci s údržbáři.

Jak technolog Tomáš Bednařík rovněž podotýká, zálužská pobočka 
patří do společnosti Linde Gas a.s., která disponuje největší prodejní sítí 
technických plynů a příslušenství v České republice. Zákazníci si mohou 
její výrobky koupit na více než 200 prodejních místech. Podíváme-li se 
do historie společnosti Linde Gas a.s., ta se začala psát v roce 1991, kdy 
německý koncern Linde zakoupil v tehdejším Československu 30 % ak-
cií podniku Technoplyn, čímž vznikla společnost Linde Technoplyn a.s. 
V květnu 1995 se pak Linde stala jejím jediným vlastníkem. „Posune-
me-li se v čase ještě dále, až do roku 1879, zjistíme, že profesor Carl 
von Linde založil ve Wiesbadenu podnik na vývoj a výrobu chladíren-
ských zařízení. V průběhu 130leté historie se výrobní program postupně 
měnil, nicméně dominantní roli vždy představovala výroba technických 
plynů,“ uzavírá Karel Bartík.
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